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INDICADORES

Fonte: APCS | CSP

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 28/10/2021

SUÍNO VIVO
R$/@ 94,00

R$/Kg 5,01

180,00

9,60

145,00

7,73

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 7,707,10 13,90

Atacado 
R$/Kg - - - - - -

13,80 12,70

- -

BOI R$/@ 160,70 270,50 315,60 300,25 256,45

MILHO R$/Saca 38,88 79,67 99,28 90,47 87,50

DÓLAR R$ 3,96 5,36 5,72 5,63 5,60

160,00

8,53 6,40

120,00

9,50

9,80

9,60

10,00

O Edmar Penalva fala um pouco sobre o nosso Workshop Suíno
Paulista - 29/10 às 14h

Eduardo Bressiani da empresa Polinutri, nossa parceira no WKS, fala
sobre o evento! 29/10 às 14h

ECONOMIA

MERCADO
DE SUÍNOS

WORKSHOP

11,00 11,40

Preocupação de lideranças é com a dificuldade dos frigoríficos em escoar estoques 
e, desta forma, haver excesso de animais vivos no mercado.

Nesta quinta-feira (28), as principais bolsas de suínos do país registraram quedas 
nos preços, justamente em uma época do ano em que tradicionalmente a demanda 
por parte das agroindústrias seria maior, em preparação às festividades de final de 
ano. 

Em São Paulo, após duas semanas consecutivas com preço estável em R$ 7,20/kg, 
nesta semana o preço caiu para R$ 6,40/kg, conforme informações da Associação 
Paulista de Criadores de Suínos (APCS).

O preço no mercado mineiro caiu de R$ 7,00/kg vivo para R$ 6,50/kg, de acordo com 
informações da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais (Asemg), 
sem acordo entre frigoríficos e produtores. 

Segundo o consultor de mercado da entidade, Alvimar Jalles, "todos nós já sabemos 
que expectativas piores aumentam a oferta em geral". "O mercado de carnes no 
Brasil vive um momento de incertezas vindo da mudança brusca do cenário do boi 
que, associado à época do mês, prejudica as expectativas. As vendas em Minas con-
tinuam boas e os estoques de animais baixos. 
O mercado a nível Brasil, porém, mais uma vez está levando ao ajuste de preços", 
disse.

Houve queda nesta quinta-feira também em Santa Catarina, com valor saindo de R$ 
R$ 6,81/kg vivo para R$ 6,51/kg vivo, segundo dados da Associação Catarinense de 
Criadores de Suínos (ACCS). 

Losivanio de Lorenzi, presidented a entidade, pontua que a situação é preocupante, 
uma vez que os custos de produção seguem altos e os preços pagos pelo animal 
estão "despencando". 

"Há muita oferta de leitões, e isso mostra excedente de animais no mercado, e preo-
cupando de fevereiro em diante, quando estes animais deveriam estar terminados. 
Se as cooperativas estão ofertando isso agora, é porque não estão vendo mercado 
promissor lá na frente.

No estado do Paraná, Considerando a média semanal (entre os dias 21/10/2021 a 
27/10/2021), o indicador do preço do quilo vivo do Laboratório de Pesquisas Econô-
micas em Suinocultura (Lapesui) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) teve 
queda de 5,27%, fechando a semana em R$ 6,37.

"Espera-se que na próxima semana o preço do suíno vivo apresente queda, podendo 
ser cotado a R$ 6,25", informou o reporte do Lapesui.

Por: Letícia Guimarães
Fonte: Notícias Agrícolas

Suinocultura independente: outubro se encaminha para o fim
com preços em queda livre

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

ACCS/Bolsa de suínos de Santa Catarina tem a projeção de comercializa-
ção para a próxima semana 16.503 animais, com peso médio de 114 kg, num 
preço médio de R$ 6,51 com prazo estimado de 21 dias.  
Agradecemos a todos que enviaram as projeções de venda com seus res-
pectivos valores, prazos e preços.

Bolsa de Suínos de Santa Catarina

Bolsa de Suínos em Minas Gerais

O agronegócio paulista cresceu 13,1% de janeiro a setembro de 2021 em relação ao 
mesmo período do ano passado. Segundo informações do Instituto de Economia 
Agrícola (IEA-APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 
São Paulo, o agro estadual apresentou aumento de 12,4% nas exportações, alcan-
çando US$ 14,36 bilhões, e crescimento de 9,9% nas importações, totalizando US$ 
3,34 bilhões.

Segundo José Alberto Angelo, Marli Dias Mascarenhas Oliveira e Carlos Nabil Gho-
bril, pesquisadores do IEA, as exportações paulistas nos demais setores da econo-
mia - exclusive o agronegócio - somaram US$ 25,07 bilhões, e as importações, 
US$46,83 bilhões, gerando um déficit externo desse agregado de US$ 21,76 bilhões. 
Dessa forma, eles concluem que o déficit do comércio exterior paulista só não foi 
maior devido ao desempenho do agronegócio estadual.

As análises desses primeiros nove meses de 2021 mostram que em comparação 
com o mesmo período de 2020, houve importantes variações nos valores exporta-
dos dos cinco principais grupos de produtos da pauta paulista mais o café, com 
aumentos para os grupos dos sucos (22,4%), das carnes (21,4%), do complexo soja 
(15,4%), do café (12,3%), do complexo sucroalcooleiro (9,3%) e dos produtos flores-
tais (3,8%). Os pesquisadores do Instituto, ligado à Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento de SP, explicam que essas variações nas receitas do comércio exterior 
são derivadas da composição das oscilações de preços e de volumes exportados.

Os cinco principais grupos nas exportações do agronegócio paulista nos nove pri-
meiros meses de 2021 foram: complexo sucroalcooleiro (US$ 4,84 bilhões sendo 
que, desse total, o açúcar representou 87,7%, e o álcool, 12,3%), complexo soja (US$ 
2,17 bilhões), setor de carnes (US$2,02 bilhões, dos quais a carne bovina respondeu 
por 86,6%), grupo de sucos (US$ 1,21 bilhão, dos quais 96,3% referentes a sucos de 
laranja) e produtos florestais (US$ 1,19 bilhão, com participações de 52,1% de papel e 
32,9% de celulose). O grupo de café, tradicional nas exportações paulistas, aparece 
na oitava colocação (US$ 496,19 milhões, dos quais 71,8% referentes ao café verde). 
O agregado dos cinco principais grupos representou 79,6% das vendas externas 
setoriais paulistas.

Em relação aos destinos das exportações do agronegócio paulista no acumulado de 
janeiro a setembro de 2021, a China (US$ 3,83 bilhões, 26,7% de participação e varia-
ção positiva de 21,2% em relação ao valor do mesmo período de 2020) é o principal 
destino das exportações de São Paulo, seguida da União Europeia (US$1,89 bilhão, 
13,2% de participação e aumento de 8,0% sobre 2020) e dos Estados Unidos (US$1,39 
bilhão, participação de 9,7% e variação positiva de 20,8%).

Na sequência, completando os dez principais destinos em termos de participação, 
aparecem Nigéria (2,6%), Argélia (2,5%), Arábia Saudita (2,2%), Bangladesh, Indoné-
sia e Coréia do Sul (com 2,1% cada) e Reino Unido (1,7%).

Os pesquisadores observaram uma diferenciação na composição das pautas dos 
principais parceiros comerciais do agronegócio paulista. A China importou princi-
palmente produtos do complexo soja (40,2%), seguidos das carnes (26,1%) e do 
complexo sucroalcooleiro (20,4%), enquanto na pauta da União Europeia predomi-
nam os produtos do grupo de sucos (39,8%, basicamente suco de laranja), de produ-
tos florestais (11,3%) e do café (10,8%). Já os Estados Unidos apresentam pauta mais 
diversificada, composta principalmente pelos grupos das carnes (22,2%) e de sucos 
(18,4%). Na sequência dos dez maiores importadores, da Argélia até o Reino Unido, 
todos têm elevada concentração de suas importações no complexo sucroalcoolei-
ro, acima de 70% de representatividade (exceto o Reino Unido com 31,7%); na 11ª 
posição, aparece a Argentina que recebe 45,8% dos produtos florestais exportados.

Os principais produtos da pauta de importação do agronegócio paulista nos primei-
ros nove meses de 2021 foram papel (US$256,30 milhões), trigo (US$244,93 milhões) 
e salmões (US$222,53 milhões). A figura 2 apresenta os dez principais produtos que 
representam 47,6% (US$1,59 bilhão) do total importado de janeiro a setembro 
(US$3,34 bilhões).

Emirados Árabes

Em missão internacional em conjunto com o governador João Doria para a Expo 
Dubai 2020, o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, 
Itamar Borges, ressaltou os dados de exportações do agro paulista para os Emira-
dos Árabes Unidos.

De janeiro a setembro de 2021, o agro de São Paulo exportou US$ 152.070.895 para os 
Emirados Árabes e importou US$ 284.016, tendo saldo de US$ 151.786.879.

Os principais produtos exportados pelo agro paulista para os Emirados Árabes 
neste ano foram: completo sucroalcooleiro (US$ 114.747.204), carnes (US$ 19.121.199), 
frutas com a inclusão de nozes e castanhas (US$ 3.355.926), produtos florestais 
(US$ 3.046.194), café (US$ 2.984.935) e lácteos (US$ 2.897.426).

 

Fonte: Notícias Agrícolas

Agro paulista cresce 13,1% nos primeiros nove meses do ano

https://youtu.be/J2Rs8xtT140
https://youtu.be/SIlnF960H7g
https://www.sympla.com.br/workshop-gestao-por-indicadores-na-fabrica-de-racoes--a-chave-para-reducao-de-custo-no-seu-negocio__1376137


PORK EXPO
26 e 27 de Outubro de 2022 | Foz do Iguaçu, PR

IPVS 2022
21 a 24 de Junho de 2022 

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA DE CORTES DE SUÍNOS
22 de Novembro de 2021 - 14h00

WORKSHOP - INTELIGÊNCIA EMOCIONAL - MÓD. VI
03 de Novembro de 2021 - 13h00

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE
Eventos

www.ipvs2022.com
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BRF diz que fábrica no RS recebeu permissão para exportar 
suínos para China
Fábrica de Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em Julho

A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, anunciou na segunda-feira (30) que a fábrica em 
Lajeado (RS) obteve a reversão de suspensão para exportações para a China e deve retomar 
exportações de suínos para o país asiático nos próximos dias.

"Essa decisão nos propicia retomar as exportações para um mercado estratégico para a 
companhia, com forte demanda por suínos", disse Bruno Ferla, vice-presidente nstitucional 
da BRF, em comunicado.

A fábrica em Lajeado havia sido suspensa para exportar para a China em julho. Atualmente, a 
BRF possui 14 habilitações de exportação para a China, sendo 10 de aves, 3 de suínos e 1 de 
miúdos de suínos, afirmou a companhia.

Fonte: O Presente Rural

COLUNISTA

01 de Dezembro de 2020

ÚLTIMA MATÉRIA DA NOSSA SÉRIE 
"FERRAMENTAS DA QUALIDADE" 
CONFIRA!

INDICADORES

PRODUTO 24 MESES 12 MESES 6 MESES 1 MÊS 01/12/2020

SUÍNO VIVO
R$/@ 72,93 75,00

R$/Kg 4,05 4,16

113,06 115,00

6,03 6,13

150,00

8,00

180,00

9,60

CARCAÇA 
SUÍNA

Varejo 
R$/Kg 6,50 9,00 12,50 12,80

12,00 12,50Atacado 
R$/Kg - - - -

13,80 13,90

- -

8,80 7,406,80

- -

BOI R$/@ 147,50 228,85 194,90 275,60 283,75

MILHO R$/Saca 37,01 47,37 50,23 82,55 78,31

DÓLAR R$ 3,70 4,17 5,23 5,25 5,23

88,80

4,80

Fonte: APCS | CSP

Por Carolina Kikuchi,
Zootecnista responsável pelo Controle de Qualidade do CSP

Nas 2 últimas semanas apresentei à vocês as 7 ferramentas de 
qualidade e descrevi e exemplifiquei  as seguintes o fluxograma, 
a carta de controle, o diagrama de Ishikawa e a folha de verifica-
ção.
Hoje irei falar sobre as 3 ferramentas que faltam para completar 
as 7: o histograma, o diagrama de dispersão e o diagrama de 
Pareto.

Histograma: 

Conhecido também como gráfico de distribuição de frequências, ele é uma ferramenta grá-
fica que auxilia na verificação de determinada variável em determinada frequência. Ele 
pode ser usado para avaliar a quantidade de produtos não conformes e outras variáveis 
quantitativas que exigem medição.

Exemplo:

COLUNISTA

Ferramentas da Qualidade – Final

MERCADO
EXTERNO

AGRO FAZ BEM!

Cada vez mais as pessoas vêm buscando uma alimentação mais saudável e natural e, para 
isso, frutas, verduras e hortaliças são indispensáveis. 

Mas você sabe de onde vem esses produtos que alimentam as cidades todos os dias?

Vem com a gente nessa aventura, veja o vídeo e descubra! 

Também estamos no Instagram! @agrofazbem_ 

Ahh, e esse vídeo foi feito em linguagem especial para os kids, então se tiver crianças por 
perto, não deixe de mostrar a elas!

Fonte: Agro Faz Bem

Diagrama de dispersão:

Conhecido também como gráfico de dispersão ou de correlação, ele auxilia na avaliação da 
relação causa e efeito, pois identifica a correlação entre variáveis. Geralmente é baseado 
em 2 variáveis e 3 tipos de correlações.

Variáveis:

• Independente: são as causas de uma consequência;

• Dependente: é a consequência que se pretende avaliar.

Correlações:

• Positiva: quando as 2 variáveis aumentam na mesma direção; 

• Negativa: quando o aumento de 1 variável representa a queda da outra;

• Nula: quando os pontos ficam dispersos, mostrando que não existe correlação entre as 
variáveis.

Diagrama de Pareto:

Também é uma ferramenta gráfica que ajuda a identificar a relação causa/efeito. Baseado 
na sua análise é possível identificar as principais causas que afetam uma empresa ou seus 
processos.

Baseado no princípio de Pareto, Joseph Juran determinou a relação 80/20 que prevê que 
80% dos efeitos surgem à partir de 20% das causas. Utilizando essa regra e analisando o 
diagrama é possível descobrir quais as principais causas de determinado efeito e priorizar 
a resolução das mesmas.

Analisando esse diagrama é possível verificar que a principal causa de não conformidades 
na fabricação de veículos é proveniente da montagem dos mesmo, e portanto, a empresa 
deve criar um plano de ação para resolver os problemas ocasionados nessa fase.

Agora que já apresentei as 7 ferramentas e fiz uma breve descrição sobre cada uma delas, 
cabe a vocês pesquisar mais a fundo sobre elas e determinar qual se aplica melhor a sua 
empresa visando obter melhorias em seus processos.

Exemplo:

Exemplo:

http://www.ianniagropecuaria.com.br/
http://www.agropecuariabressiani.com.br/
https://www.deheus.com.br/
http://www.mcassab.com.br
https://www.nutricamp.com.br/
http://orionvet.com.br/
https://suiaves.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://polinutri.com.br
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://basetto.com.br
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://sauvet.com.br/
http://www.quimicaanastacio.com.br/
https://db.agr.br
https://tectron.com
https://topigsnorsvin.com.br/
http://nutron.com.br
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://www.indukern.com.br
http://www.suinostopgen.com.br
https://www.alltech.com/br
https://www.vetanco.com/br/
http://phileo-lesaffre.com.br/
http://agroceres.com.br/
https://www.desvet.com.br/
https://farmabase.com/
http://www.safeeds.com.br/
https://austernutri.com.br/
http://alivira.com.br/Home
http://www.vaccinar.com.br/
https://www.basf.com/br/pt.html
https://www.dsm.com/latam/pt_BR/home.html
https://www.biomin.net/br/

